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Elaborar e vender seguros para a protecção de bens e pessoas, realizando uma função social traduzida na
articulação do justo lucro da sua actividade com a efetiva satisfação dos seus segurados e de terceiros é a
missão da Moçambique Companhia de Seguros, SA .
hIStÓrIa
A Moçambique Companhia de Seguros,
S.A.R.L. foi a quarta seguradora privada de
direito moçambicano a ser constituída após
a abertura do sector à iniciativa privada.
Com um capital social de dois milhões de
dólares e apoiada, através da sua accionista
Lusitânia Companhia de Seguros, S.A., num
prestigiado conjunto de resseguradores
internacionais, a nova seguradora iniciou a
sua actividade em junho de 2001.
Com um quadro de colaboradores maioritariamente moçambicano, está autorizada a
explorar todos os ramos não vida e vida,
dispondo
de um vasto conjunto de
produtos inovadores que permitem adaptar
a sua oferta às necessidades dos clientes.
Em 2001, a Moçambique Companhia de
Seguros, S.A. juntou-se, inicialmente, ao
BDC - Banco de Desenvolvimento e Comércio na constituição do mais recente
grupo financeiro moçambicano, tendo
como objectivo poder contribuir de forma
activa e dinâmica para a melhoria das
condições de vida em Moçambique e para
a preservação da cultura e dos costumes
do povo moçambicano.
ValoreS da marCa
Defende o primado dos valores morais
e humanos e, em consequência assume
o compromisso e a responsabilidade da
promoção do bem-estar de todos os que
contribuem de forma positiva para a consecução dos seus objectivos.
Considera que a realização do seu objecto
pressupõe e requer de todos os seus
empregados e colaboradores um grande
espírito de corpo e dedicação, bem como
um permanente esforço de aperfeiçoamento profissional.
Define como norma de actuação face à
concorrência, uma atitude de lealdade,
cooperação e de sã competição. Define como
atitude face aos seus resseguradores,
uma estreita cooperação, baseada num
claro entendimento, atenta identificação
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de interesses e ainda uma perfeita reciprocidade de tratamento.

consideravelmente,
constante.

ProdutoS e
deSenVolVImentoS FuturoS
A Moçambique Companhia de Seguros
tem uma gama de produtos diversificados,
como por exemplo:

Acreditamos no potencial do país e no
seu povo que todos os dias contribui para
a construção de um pais mais justo e
solidário.

acidentes de trabalho - prevê indemnizações em espécie e indemnizações em
dinheiro;
acidentes Pessoais – renda Familiar - De
fácil adesão devido à isenção de exame
médico, este seguro, concede excelentes
regalias, nomeadamente a garantia de um
rendimento estável durante 5 anos em caso
de morte ou invalidez permanente (resultante
de acidente) e a escolha do beneficiário que
fica da competência do segurado;
acidentes Pessoais – Viagens - garante
à pessoa segura, quando em viagem em
qualquer parte do mundo, o pagamento de
uma indemnização por morte ou invalidez
permanente e o pagamento das despesas
médicas desde que o sinistro tenha sido
consequência de um acidente.

o

desafio

é

uma

ComunICação
Sempre a pensar no valor acrescentado
que podemos proporcionar aos sectores
económicos e pessoais, construímos uma
comunicação transparente, objectiva e
incisiva. Acreditamos que o sorriso e o bom
atendimento dos nossos colaboradores
fazem crescer a nossa marca.
VantagenS ComPetItIVaS
Estar com a Moçambique Companhia de
Seguros é estar seguro. Todos os casos
têm um produto adaptado que acom panha as necessidades de cada cliente,
sejam eles empresas e instituições ou
pessoas singulares.

Existem também produtos especialmente
criados para o segmento empresarial,
garantindo a protecção do seu património,
os trabalhadores e a responsabilidade civil
decorrente da actividade em que opera.
A oferta de produtos estende -se ainda ao
segmento de particulares , garantindo o
património das famílias, como por exemplo o Seguro de Multiriscos Habitação e o
Automóvel.
No futuro pretende -se consolidar cada
vez mais os nossos produtos e estar
perto de todos os clientes em todos os
momentos da sua vida. Ao mesmo tempo
deseja-se chegar a todos os sectores
da economia Moçambicana, dando, no
entanto, particular relevo aos segmentos
de acidentes e doença, patrimoniais e
riscos emergentes, áreas onde os seus
accionistas dispõem de elevados conhe cimentos e experiência.
merCado
Em qualquer parte do mundo a actividade
seguradora deve contribuir como parceira das
actividades económicas e sociais, onde se
inclui o maior bem de todos nós – a Família.
Assumir riscos traduz-se em protecção e
segurança sendo este o objectivo que ao
longo dos anos as companhias de seguros
têm realizado nos mercados e países onde
actuam. A Moçambique Companhia de
Seguros devido ao seu peso histórico tem
uma responsabilidade acrescida, tentando
conjugar a rentabilidade financeira com a
garantia do bem-estar social e das pessoas.
Em Moçambique, onde o mercado cresce

FACTOS QUE SE DESCONHECE
MCS é membro da Câmara de Comércio Moçambique-Portugal;
No âmbito da sua política de responsabilidade social a MCS é membro da CADE,
contribuindo para o desenvolvimento da educação dos jovens em Moçambique;
MCS possui o selo “ Orgulho Moçambicano”, tendo sido a primeira seguradora a obter
tal distinção;
MCS está presente em Maputo, Beira, Matola, Nacala, Ponta do Ouro, Goba, e
Machipanda.

2001

2005

2009

2015

Autorização oficial
para o início de
actividade.

Atribuição prémio
KPMG 100 maiores
empresas.

Inauguração do
Edifício Sede na Av.
Kenneth Kaunda,
518. Em Maputo.

Aniversário dos 10
anos de actividade,
sendo reconhecida
como uma das
seguradoras
de referência
do mercado
Moçambicano.
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